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Zápis ze zasedání úzkého vedení ze dne 1.10.2019 
 

Stručný zápis z úzkého vedení 

 

1. Uvítání 

 

 
Přivítání přítomných 

 

2. Aktuality z PS, ABK a poradců ministra 

 

ABK  

- ZÁKON O HNOJIVECH 

o Změnit na VYHLÁŠKU(ne zákonem) 

o ODHAD O PRODUKCE – LEGISLATIVNÍ RADA MZE – ODHAD HNOJE? 

- Ostatní na jednání MŽP (dle zápisu z ABK) 

- Hlášení mléka  

- VDJ 

- ODCHYLKY PB 

 

PORADCI 

ZÁKON O HNOJIVECH   - také se přiklání k vyhlášce (zákonem) 

Technické vody – vliv MŽP a ulice  

Otázka kadávery – odvozy (SO, NE, SVÁTKY) – jde to na ministra 

Hraboši  - rozptyl plošně do 5kg/ha – neprošlo přes MŽP 

ODCHYLKY - HA – zákon o zemědělství – že nikdo podnět nepřipomínkoval  

Pozn. několik jednání s náměstky je zaznamenáno minimálně za ABK 

Národní dotace převedeny na SZIF 

- podmínka - motivační efekt 

- MZe zůstala jen genetika 

- Termíny výplaty jednotlivých plateb? 

- Rezervní fond nebude – ministr začne jednat s pojišťovnami (možná na podobné bázi jako vinařský fond) 

- DZES 7 (SEO, NEO, MEO)  
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PS PŘÍJMY   

- Bilance C – bude sledováno co se z pole vyvezlo a co se tam přiveze 

- DZES 7 – přísnější verze nejspíše jako ENVI platba v novém PRV – 30 ha 

- Nová vrstva v LPIS – Plochy bez právního důvodu užívání – povinnost plnění podmínek pro platbu na celé ploše 

(podnět vlastníka, spor či nová plocha). 

Přímé platby (NV 50/2015): 
         Změna v postupu stanovení počtu hektarů pro platbu (§ 2) 
         Rozšíření okruhu žadatelů, na které se vztahuje povinnost zákresu plochy plodiny (§ 9) 
         Doplnění zákazu používání upravených kalů na EFA plochách (§ 12) 

Podmíněnost NV 48/2017: 
         Zúžení výjimky pro omezení plochy plodiny na 30 ha (DZES 7d, příloha 2) 
         Úprava hodnocení porušení PPH 13 (příloha 3) 
          Úprava hodnocení porušení DZES 3 a) a c) (příloha 4) 

 

 

Debata nad dotazníkem z MZe 

Dotazník MZe.doc

 

Úkol: zaslat na ÚV a na MZe 

 

JEDNÁNÍ SE ZEMĚDĚLSKOU RADOU  

Zápis nemáme k dispozici – byly zadány úkoly – poslat náměty na financování zemědělců z MŽP 

- Dotaz na zaslání podnětů na MŽP. Ulrich chtěl zaslat podněty od jednotlivých nevládách. Pozor v Zemědělci 

vydán článek od Píchy(ZS) jako kdyby jednal za všechny. Text k připomínkování do kanceláře nedorazil. Zápis 

s prvního setkání se vytvořilo ČMSZP. Nepotvrdil pouze ZS.  (zápis z 1.jednání pořádaného ČMSZP níže: 

 

Zápis ze setkání 

nevládních organizací 2019 05 - k připomínkování.docx
 

 

- Debata k financování od MŽP 

- Za ČMSZP -  MŽP má financovat to, co konkrétně požaduje. Otázka je zda to zaplatí, jak je donutit/přesvědčit? 

Dříve ani dohody ministrů neplatili – max. nařízení premiéra. Stanovení omezení  ze strany MŽP– toto nemůže 

platit MZe – peníze MZe patří zemědělcům, dobytku. 
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-  

3. Nový projekt NNO 
 

 – seznámení se změnou pravidel a diskuze, zda žádost za ČMSZP podat či nikoliv. 

Závěr: než ohýbat pravidla, raději budeme náklady hradit z členských příspěvků. 

 

4. Aktuality Skalský dvůr 
 

Návrh na zaslání informativního emailu garanti politických stran. - Návrh dopisu PV 

Zaslání návrhu seznamu (VIP pozvánky) – seznam rozposlat ÚV 

- DISKUZE - Jednání PS K SZP  

- 10.10. Zelená architektura (PV, JK, B, KS, KM)  1 

- 4.10. generační obměna (PK,RZ) 

 

 

 

5. Poděkování a závěr 

 
Příští ÚV cca 14-18.10, předsednictvo proběhne 3.11.2019 na SD 

 

 

 

Zapsala: Karolína Menclová 

  

 


